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A Házszabály 94 .§ (1) bekezdése és a 102 . § (1) bekezdése alapján a villamos

energiáról szóló 2001. évi CXX törvény módosításáról szóló T/15720 . számú

törvényjavaslathoz - a T/15720/38 . számon benyújtott módosító javaslathoz (T/15720/93 .

számú bizottsági ajánlás 56 . pont) kapcsolódva - a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elő :

1. A törvényjavaslat 3. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

3.§

(1) A VET 4. ~-ának d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
„d) a fogyasztók feljogosításának részletes szabályait,"

LZIA VET 4 . §-a a következő o) és p) ponttal egészül ki :

[A Kormány megállapítja]
„o) a Magyar Energia Hivatal közérdekű határozatainak körét és a közzétételére vonatkozó

szabályokat,
p) az ország nemzetközi kötelezettségvállalásán alapuló, valamint az Európai Unió szervei

felé teljesítendő jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó részletes
szabályokat."

2. A törvényjavaslat 29. §-ának az alábbi módosítását javasoljuk :

29. § A VET 46 . §-a helyébe a következő rendelkezés lép :

„46 . §
(1) A villamos energiát vételező természetes személy vagy gazdálkodó szervezet

feljogosított f ogyasztóvá v álhat a k ülőn j ogszabályban m eghatározott f eltételekkel [ és
időponttól]
a) a villamosenergia-fogyasztás megkezdésekor, vagy
b) a közüzemi szerződés felmondásával .
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(2) A külön jogszabályban meghatározott fogyasztó feljogosított fogyasztóvá válása
érdekében a közüzemi szerződést - a fogyasztó és a közüzemi szolgáltató eltérő
megállapodása hiányában - 60 napos felmondási idővel mondhatja fel . A fogyasztót a
közüzemi szerződésének felmondásával, a felmondási idő elteltéig a közüzemi
fogyasztó, ezt követően a feljogosított fogyasztó jogállása illeti meg .

(3) A feljogosított fogyasztó saját felhasználás céljára villamos energiát vásárolhat
a) villamosenergia-kereskedőtől,
b) termelőtől,
c) kiserőműtől,
d) a szervezett villamosenergia-piacon, valamint
e) villamos energia határon keresztül történő beszállítása útján .

(4) A feljogosított fogyasztóvá váló fogyasztót a közüzemi szerződésének megszűnését
követöen külön díjfizetési és költségtérítési kötelezettség nélkül megilletik a közüzemi
fogyasztóként megszerzett külön jogszabályban meghatározott csatlakozási jogok . A
hálózati engedélyes a fogyasztó kezdeményezésére köteles a fogyasztóval a közüzemi
szerződésének felmondását követően hálózati csatlakozási szerződést kötni .
Amennyiben a fogyasztó a meglévő hálózati csatlakozás műszaki feltételeiben és a
rendelkezésre álló teljesítmény mértékében nem igényel módosítást, a hálózati
csatlakozási szerződés megkötése nem tehető függővé a külön jogszabályban
meghatározott díjon felüli egyéb díj megfizetésétől . A hálózati csatlakozási szerződés
hálózati engedélyes által ajánlott feltételei nem lehetnek a fogyasztó számára
kedvezőtlenebbek az elosztó üzletszabályzatában meghatározott általános szerződési
feltételeknél .

(5) A feljogosított fogyasztó jogszabályban meghatározott feltételek mellett
kezdeményezheti a közüzemi fogyasztói körbe történő visszatérését, közüzemi
szerződés kötését . A szerződést a területileg illetékes közüzemi szolgáltató a bejelentést
követő 60 napon belül köteles megkötni .

(6) A feljogosított fogyasztót a közüzemi fogyasztói körbe történő visszatérése esetén
megfelelően megilletik az (4) bekezdésben meghatározott jogok .

(7) A feljogosított fogyasztók villamosenergia-vételezésének elszámolási mérését a hálózati
engedélyesek végzik .

(8) 2007. június 30-iR feljogosított fogyasztóvá válhat minden, a külön jogszabályban
meghatározott nem lakossági fogyasztó . 2007. július 1-től feljogosított fogyasztóvá
válhat minden fogyasztó ."

Indokolás :

A módosító javaslat a villamos energia belső piacának közös szabályairól és a 96/92/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2003/54/EK irányelv rendelkezéseivel
összhangban meghatározza a feljogosított fogyasztók feljogosításának időpontját . Az irányelv
21, cikke ugyanis a piacnyitás fokozatait a feljogosított fogyasztók körének tágításával
határozza meg . Az irányelv 21 . cikke alapján a tagállamoknak 2004 . július 1 je és 2007 . július
1-je között biztosítaniuk kell, hogy minden nem háztartási fogyasztó feljogosított fogyasztóvá
válhasson, 2007 . július 1-jétől pedig minden fogyasztó feljogosított fogyasztóvá válhasson .



A hatályos magyar szabályozásban a 181/2002 . (VIII . 23 .) Korm. rendelet tartalmazza a
villamosenergia-fogyasztók feljogosításának szabályait . E rendelet alapján a nem lakossági
fogyasztók válhatnak feljogosított fogyasztóvá, az új irányelv követelményét, vagyis a 2007 .
július 1-től bevezetendő rendelkezést egyetlen magyar jogszabály sem tartalmazza .
A fentiek alapján tehát indokolt tehát törvényi szinten rögzíteni a kínálati oldal
szabályozásával párhuzamosan a keresleti oldalra vonatkozó teljes piacnyitási időpont
bevezetésére vonatkozó szabályozást, vagyis azt, hogy a különböző időpontoktól mely
fogyasztói csoportok válhatnak feljogosított fogyasztókká .
A módosító javaslat tehát a hazánkkal szemben fennálló jogharmonizációs kötelezettség
teljesítését szolgálja, pontosítva egyben a feljogosítással kapcsolatos kormányrendeleti
felhatalmazást is .

Budapest, 2005 .május .23 .
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